
EDITAL Nº 71/2020

CONVIDA A COMUNIDADE PARA CONSULTA
PÚBLICA.

O  PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições, coloca em
Consulta  Pública  virtual,  devido  à  Pandemia  da  COVID-19,  entre  12:00  do  dia  11  de
novembro de 2020 até as 12:00 do dia 25 de novembro de 2020, a minuta do documento
intitulado “Altera os arts. 2º, 18, 20 21, 34, 66, 82 e 103 e inclui a seção X-A, com o art. 125-
A,  junto  à  Lei  Complementar  n°  230,  de  7  de  outubro  de  2009,  que  ‘dispõe  sobre  o
parcelamento do solo urbano do Município de Passo Fundo’, e altera os artigos 69 e 83 da Lei
Complementar  nº  170,  de  9  de  outubro  de  2006,  que  ‘dispõe  sobre  o  Plano  Diretor  de
Desenvolvimento  Integrado -  PDDI do Município  de Passo  Fundo’,  com os  objetivos  de
estabelecer conceitos sobre as espécies de condomínios e de dar outras providências, quanto
às normas de parcelamento de solo”. Trata-se do Projeto de Lei nº 12/2020 da CÂMARA DE
VEREADORES, versando sobre o seguinte processo:

Processo  Administrativo  2020/20525:  Projeto  de  Lei  12/2020  da
Câmara de Vereadores com a seguinte ementa: “Altera os arts. 2º, 18,
20 21, 34, 66, 82 e 103 e inclui a seção X-A, com o art. 125-A, junto à
Lei Complementar n° 230, de 7 de outubro de 2009, que “dispõe sobre
o  parcelamento  do  solo  urbano  do  Município  de  Passo  Fundo”,  e
altera os artigos 69 e 83 da Lei Complementar nº 170, de 9 de outubro
de  2006,  que  “dispõe  sobre  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento
Integrado - PDDI do Município de Passo Fundo”, com os objetivos de
estabelecer conceitos sobre as espécies de condomínios e de dar outras
providências, quanto às normas de parcelamento de solo”  

Durante  o  prazo  da  consulta  pública,  os  interessados  poderão  acessar  a
documentação e  demais  informações,  bem como encaminhar  comentários  e sugestões por
meio de mensagem eletrônica em campo específico e padronizado disponibilizado no sítio
eletrônico: http://www.pmpf.rs.gov.br/consultapublica.

Após esse período,  a Secretaria de Planejamento e  a Procuradoria-Geral do
Município analisarão os comentários e sugestões no prazo de 5 dias úteis.

No  dia  03  de  dezembro  de  2020,  será  divulgado  o  resultado  da  Consulta
Pública no sítio eletrônico: http://www.pmpf.rs.gov.br.

GABINETE DO PREFEITO,  Centro Administrativo Municipal,  em 06 de
novembro de 2020.
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